PORTÁTIL

MANUAL DE
INSTRUÇÕES

Aparência do Atari Portátil e a lista de botões
A imagem abaixo mostra a localização dos conectores e dos botões. Cada função está listada
abaixo (a ilustração é somente para referência).

9
16

17
18

Saída AV

10

Saída áudio/vídeo para TV (Cabo não
incluso no produto).

Aperte para começar o jogo, e
novamente para reiniciá-lo

Porta mini USB

Botão A

Indicador de bateria

Botão R

A luz vermelha indica que está
carregando.

Dificuldade da direita (right difficulty).

Reiniciar (Reset)

Botão S

Botão direcional

Botão T

Alto falante

Botão L

Porta USB para carregar a bateria.

Atirar/Ação/Sair do pause.

Seleção de nível.

Aperte o botão para voltar o menu do
Atari.

Botão direcional para jogar.

Tipo da TV.
Dificuldade da esquerda (left difficulty).

Fone de ouvido

16

Entrada cartão SD. O

17

O uso do cartão SD é opcional (cartão
SD não incluso no produto).

Controle de volume

Botão P

Pausa o jogo.

Saída para fones de ouvido.

9

Início (Start)

Indicador de pouca bateria
(Low battery)

Quando acessa, carregue logo sua
bateria para evitar que o Atari Portátil
desligue de repente.
18

Chave de energia

Liga / desliga o Atari Portátil.

Gire para aumentar ou diminuir o
volume.

1

Como começar a jogar?
1. deslize a chave Liga/Desliga para a posição "liga"
2. Aperte
A

3.

ou

no

para selecionar um de seus jogos favoritos.

Aperte o botão para entrar no jogo selecionado.

START

Aperte o botão início para começar o jogo.

Como eu faço para voltar ao menu do Atari enquanto estou jogando?
RESET

Aperte o botão e ele retornará à tela inicial.

Como eu faço para jogar na TV?
1. Conecte o Atari Portátil na TV usando o cabo AV X P2 (não incluso no produto).
2. Configure a TV para a entrada AV ou Vídeo Composto.
RESET Aperte o botão para exibir o menu do Atari na TV.
3. Desconecte o cabo AV
RESET

Aperte o botão para alterar de volta para a tela LCD do Atari.

OBSERVAÇÃO: O resultado da imagem varia para cada TV.
Consulte o manual da sua TV para ajustar o brilho, a nitidez, contraste, proporção de tela e outras
características para um melhor resultado.

Instruções de Entradas
Se a sua TV não possuir uma entrada dedicada AV, Ela pode ter uma conexão através de uma
entrada compartilhada. Para TVs com entrada compartilhada, o diagrama abaixo indica a
configuração típica, conecte o plug RCA amarelo na entrada verde. Recorra ao manual da sua TV
para informações adicionais sobre as entradas disponíveis e como selecionar a opção vídeo
composto ou AV.
vermelho

branco

vermelho

azul

amarelo

vermelho ou
branco

2

verde

Como jogar os jogos do meu cartão SD?
1.
2.
3.
4.

Desligue o Atari Portátil.
Insira o cartão SD na entrada adequada.
Ligue o Atari Portátil.
Selecione procurar o cartão SD na última pagina do menu, então pressione
Você entrará no menu de jogos do cartão SD.
5. Escolha o jogo e aperte START e A .

A

.

OBSERVAÇÃO: Por favor, não insira/remova o cartão SD enquanto o Atari Portátil estiver ligado. Isso
pode danificá-lo.

Como adicionar jogos ao cartão SD?
1. Insira o cartão SD no computador (cartão SD não incluso).
2. Crie uma pasta com o nome de GAME ou Game (caso não exista uma pasta com estes nomes).
3. Deixe os jogos dentro da pasta GAME ou Game.
OBSERVAÇÃO: OAtariPortátilreconheceapenasarquivosemformato .bin.

Como carregar meu Atari Portátil?
Conecte o cabo mini-USB no Atari Portátil, em seguida conecte o cabo a um computador ou a um
carregador USB (não incluso).
Especificações do adaptador USB
Tensão de entrada: 100-240V AC
Tensão de Saída: 5.0V DC
Corrente de saída: 500mA (0,5A)
Antes de usar o Atari Portátil pela primeira vez, carregue a bateria por 11 horas.
As cargas subsequentes podem levar de 3 a 4 horas.
Após completamente carregada, a bateria pode durar por 3 a 4 horas de jogo.

Como substituir a bateria do produto?
1.
2.
3.
4.
5.

Abra o compartimento de bateria usando uma chave de fenda (não inclusa).
Empurre a trava na direção indicada pela seta.
Remova a bateria.
Coloque a bateria nova observando a posição dos contatos.
Descarte a bateria velha. Consulte a legislação local sobre como fazer o despejo correto.

Avisos de Segurança
• Não coloque o produto na água.
• Sempre usem um pano seco para limpar o videogame.
• Não armazene o produto próximo a fontes de calor como fogo, aquecedor ou sob sol.
• Use apenas adaptadores com especificações listadas nesse manual.
• Não descarte o produto no fogo ou aquecedor.
• A bateria somente deve ser recarregada quando instalada no produto, através do cabo USB, e
sempre sobre a supervisão de um adulto.
• Apenas recarregue o produto com o interruptor Liga/Desliga na posição off (Desligado).
• Baterias que não estão mais absorvendo carga devem ser retiradas do aparelho e descartadas.
• Para substituir a bateria, ver instruções anteriores nesse manual.
• Em caso de substituição somente devem ser utilizadas baterias originais.
• Os terminais da bateria não devem ser colocados em curto circuito.
• A bateria não deve ser golpeada, pisada, arremessada ou perfurada.

Descrição dos jogos
Nome do jogo: Adventure
TÍTULO NO MENU: ADVENTURE
Resgate o cálice encantado roubado por um mago do mal, e volte para o Castelo Dourado
sem ser comido pelos dragões do mal.

Nome do jogo: Adventure II
TÍTULO NO MENU: ADVENTURE II
Nesta sequência remixada, novamente resgate o cálice encantado roubado por um mago
do mal e guarde no Castelo Dourado.

Nome do jogo: Air Raiders
TÍTULO NO MENU: AIR RAIDERS
O piloto como seu bombardeiro, sua missão é dizimar o inimigo dos ares. Mas fique atento
a seu combustível e sua munição, você poderá ter que pousar para recarregar.

Nome do jogo: Aquaventure
TÍTULO NO MENU: AQUAVENTURE
Descubra o que a profundidade dos mares esconde, a fim de recuperar o tesouro
escondido. Pelo caminho você deve evitar peixes, cavalos marinhos, e outras criaturas
marinhas que tentam bloquear seu caminho.

Nome do jogo: Asteroids®
TÍTULO NO MENU: ASTEROIDS
Destrua inúmeros asteróides para manter sua nave segura. Também tome cuidado com
satélites e OVNIs.

Nome do jogo: Astroblast
TÍTULO NO MENU: ASTROBLAST
A excitação de defender seu planeta! Tudo estará contra você, meteoros e mísseis caindo,
além da nave espacial inimiga, contudo você tem a arma automática e semiautomática
para se defender dos ataques violentos.

Nome do jogo: Atari Climber
TÍTULO NO MENU: ATARI CLIMBER
A bola do home run caiu no topo do prédio e você precisa pega-la de volta. Você precisará
evitar os obstáculos que se movem. Tenha pressa, o tempo é essencial.

Nome do jogo: Black Jack
TÍTULO NO MENU: BLACK JACK
É um verdadeiro vinte-e-um no estilo de cassino onde você pode testar sua sorte contra o
computador. O objetivo do jogo é ter uma mão maior que a do adversário sem ultrapassar
os 21 pontos.

Nome do jogo: Bowling®
TÍTULO NO MENU: BOWLING
É um boliche realista e divertido! Escolha entre lançamentos curvos ou retos.

Nome do jogo: Breakout®
TÍTULO NO MENU: BREAKOUT
Uma parede de tijolos coloridos aparece no topo da tela, e sua missão é acabar com eles,
um tijolo por vez.

Nome do jogo: Human Cannonball™
TÍTULO NO MENU: CANNONBALL
Cuidadosamente acerte o anglo, a velocidade e a distancia para lançar seu humano bala de
canhão no alvo.

Nome do jogo: Centipede®
TÍTULO NO MENU: CENTIPEDE
Mire sua varinha mágica e atire para parar a centopéia escorregadia, o escorpião venenoso,
a aranha nociva, a pulga irritante em seu caminho.

Nome do jogo: Chase It!
TÍTULO NO MENU: CHASE IT!
Persiga! É um jogo para perseguir os quadrados vermelhos que aparecem randomicamente
na tela. É azul contra preto! O objetivo é alcançar os quadrados antes de seu oponente.
Quem coletar 99 quadrados primeiro ganha.

Nome do jogo: Circus Atari®
TÍTULO NO MENU: CIRCUS ATARI
Salte com os palhaços na gangorra para estourar todos os balões. Fique atento para
capturar os palhaços na descida.

Nome do jogo: Crystal Castles®
TÍTULO NO MENU: CRYSTAL CASTLES
Ajude o urso Bentley a coletar pedras que estão por toda parte em vários níveis para
escapar de Berthilda, a bruxa do mal. Evite os inimigos, exceto quando você está usando o
chapéu mágico.

Nome do jogo: Dark Cavern™
TÍTULO NO MENU: DARK CAVERN
Os robôs implacáveis são os atacantes no Dark Cavern. Elimine um robô e outro mais
esperto será colocado em seu lugar. Aranhas do tamanho de pessoas, teias de aranha, e
morcegos também espalham problemas. Use sua arma a laser para destruir os inimigos e
marcar pontos.

Nome do jogo: Demons to Diamonds™
TÍTULO NO MENU: DEMNS TO DIMNDS
Atire nos demônios que têm a mesma cor que a sua arma. Se tiver sucesso, o demônio se
transformará num diamante, que pode ser destruído para obter mais pontos. Cuidado, se
atirar em demônios com a cor errada, o transformará numa caveira.

Nome do jogo: Desert Falcon
TÍTULO NO MENU: DESERT FALCON
Você é o falcão real do deserto a procura de pedras preciosas e hieróglifos egípcios
escondidos em um deserto sem fim. Tome cuidado com as bestas voadoras, potes em
chamas e esfinges uivantes, pois eles guardam as joias que você procura.

Nome do jogo: Dig Dug
TÍTULO NO MENU: DIG DUG
Cave diretamente nos túneis subterrâneos e elimine todos monstros Pooka e Fygar usando
sua arma a ar. Aperte o botão para soltar o ar e rapidamente inflar o monstro até ele
estourar! Você pode também deixar cair pedras nos monstros, mas cuidado para a pedra
não cair em cima de você! Pegue os itens bônus quando aparecem.

Nome do jogo: Dodge ‘Em
TÍTULO NO MENU: DODGE 'EM
Dirija seu carro em alta velocidade pelo labirinto a fim de coletar os pontos. Fique atento
para evitar o outro veículo!

Nome do jogo: Double Dunk™
TÍTULO NO MENU: DOUBLE DUNK
Marque a maioria das cestas nesse jogo de basquete dois contra dois, em meia quadra.

Nome do jogo: Swordquest: Earthworld™
TÍTULO NO MENU: EARTHWORLD
Armado apenas de sua inteligência, você vai para o submundo em uma missão mistérios.
Passo a passo, você deve atravessar o labirinto e descobrir o tesouro encantado.

Nome do jogo: Fatal Run
TÍTULO NO MENU: FATAL RUN
Dirija através de todos os 32 níveis para liberar o satélite de salvamento. Pelo caminho você
deve distribuir a vacina de radiação nas maiores cidades e coletar partes do código de
lançamento. Se você completar o código e todos os níveis, o satélite será lançado e você
ganhará o jogo.

Nome do jogo: Swordquest: Fireworld™
TÍTULO NO MENU: FIREWORLD
Você é um detetive, um explorador e um bravo guerreiro em uma só pessoa, abrindo
caminho através do submundo. Use a sua habilidade e sua astúcia para achar o cálice
mágico e resolver o enigma do submundo.

Nome do jogo: Frog Pond
TÍTULO NO MENU: FROG POND
Salte e pegue quantos insetos conseguir com a língua do seu sapo faminto.

Nome do jogo: Frogger
TÍTULO NO MENU: FROGGER
É duro ser um sapo! A vida não é apenas dias calmos, mas sim dias perigosos. Na verdade,
cada salto pode ser seu ultimo. Ajude o sapo a sobreviver e a pular em segurança para casa.

Nome do jogo: Frogs and Flies
TÍTULO NO MENU: FROGS & FLIES
É um jogo excitante e cheio de diversão para o publico jovem. Ele te da o controle total de
pular com o sapo e de marcar pontos enquanto tenta pegar as moscas evasivas.

Nome do jogo: Fun with Numbers
TÍTULO NO MENU: FUN WITH NUMBERS
Complete a equação selecionando o numero correto. Escolha entre adição, subtração,
multiplicação e divisão.

Nome do jogo: Galaxian
TÍTULO NO MENU: GALAXIAN
Neste arcade clássico, atire nos invasores antes deles atirarem ou baterem e você.

Nome do jogo: Golf
TÍTULO NO MENU: GOLF
São nove buracos de golfe, onde você controla a direção e a força da sua tacada. Cuidado
com os obstáculos.

Nome do jogo: Gravitar®
TÍTULO NO MENU: GRAVITAR
O maligno Gravitar conquistou quatro galáxias, cada uma feita de três sistemas solares. Lute
contra a gravidade e destrua todos os fortes em cada planeta ou exploda o reator na base
alienígena.

Nome do jogo: Hangman
TÍTULO NO MENU: HANGMAN
Complete a forca antes de dar 11 palpites errados.

Nome do jogo: Haunted House®
TÍTULO NO MENU: HAUNTED HOUSE
Para escapar da casa mal-assombrada, encontre as partes da urna mágica. Pelo caminho
você irá encontrar monstros terríveis como tarântulas cabeludas, morcegos vampiros e
fantasmas.

Nome do jogo: Return to Haunted House
TÍTULO NO MENU: HAUNTED HOUSE Ⅱ
Encontre a caveira do velho Graves e retorne-a para a caverna utilizando uma série de
chaves e ferramentas para explorar a casa e evitar os fantasmas.

Nome do jogo: Kaboom!™
TÍTULO NO MENU: KABOOM!
Você esta prestes a encarar o “Mad Bomber”, o mais imprevisível e implacável do mundo.
Ele odeia tanto perder quanto gosta de ganhar. Então, pegue seu balde de água para pegar
e extinguir suas bombas que caem.

Nome do jogo: Millipede®
TÍTULO NO MENU: MILLIPEDE
Assustadores insetos rastejantes, aranhas pulando, abelhas zumbindo, besouros voando,
mosquitos, libélulas e vermes invadiram o seu jardim. E você terá que ser rápido para se
livrar deles, mas cuidado. As centopéias são os insetos mais apavorantes de todos, e se você
não tomar cuidado você pode ser pego por um enxame de abelhas, mosquitos e libélulas.
Os gráficos e os sons reais de insetos fazem o jogador ter uma experiência de fliperama.

Nome do jogo: Miniature Golf
TÍTULO NO MENU: MINIATURE GOLF
Jogue e complete o percurso com 9 buracos de mini golfe. Para isso você precisa ter um
bom senso de tempo, juntamente com a habilidade de medir a distância. Ganha quem der
menos tacadas.

Nome do jogo: Miss It!
TÍTULO NO MENU: MISS IT!
Miss It é um jogo para um jogador, cujo objetivo é manter o seu quadrado longe de todos
os outros objetos que quicam pela tela. O jogo começa fácil, com apenas um quadrado para
evitar, em seguida, aparece mais um, depois mais um e assim por diante. Cada novo
quadrado é anunciado por um som de aviso.

Nome do jogo: Missile Command®
TÍTULO NO MENU: MISSILE COMMAND
Defenda suas cidades das ondas de balas e mísseis.

Nome do jogo: Night Driver™
TÍTULO NO MENU: NIGHT DRIVER
Você está no assento do motorista e a estrada está na sua frente. Tudo que você precisa
fazer é acelerar e dirigir através das quatro pistas. Cada vez que você sair da pista, bater no
pilar ou bater em outro carro, seu veículo destruirá. O quão longe você conseguirá ir antes
do tempo acabar?

Nome do jogo: Pac-Man
TÍTULO NO MENU: PAC-MAN
Guie o Pac-Man pelo labirinto para coletar os pontos. Evite os quatro fantasmas: Blinky,
Pinky, Inky e Clyde. Se você comer um dos quatro poderes, você pode virar o jogo sob os
fantasmas! Rápido, pois o poder dura por pouco tempo.

Nome do jogo: Pitfall!™
TÍTULO NO MENU: PITFALL!
Guie Harry por um labirinto de selva, pule ou evite o máximo de perigos mortais e pegue o
maior número possível de tesouros no menor período de tempo.

Nome do jogo: Pong (Video Olympics)
TÍTULO NO MENU: PONG
Compita em clássicos jogos de bola e raquetes como Pong, Futebol, Hockey, Handebol,
Voleibol, Basquetebol e mais.

Nome do jogo: Pressure Cooker™
TÍTULO NO MENU: PRESSURE COOKER
Ajude Sam a atender todos os pedidos com a combinação adequada de tomates, cebola,
alface e queijo. E não se esqueça do pão! Tenha certeza de que você ira mandar os pedidos
certos para a sala de embrulho.

Nome do jogo: Radar Lock™
TÍTULO NO MENU: RADAR LOCK
A segurança de uma transportadora de aeronaves está em suas mãos. Você é o piloto de
um F-22 supersônico, a mais nova e mais poderosa arma aérea já criada. Os seus aliados não
estão a vista, então depende de você derrubar os inimigos do céu!

Nome do jogo: River Raid™
TÍTULO NO MENU: RIVER RAID
Sua missão é fazer quantos pontos puder, destruindo tanques inimigos, helicópteros,
depósitos de combustíveis, jatos e pontes antes que o seu jato bata ou fique sem
combustível.

Nome do jogo: Realsports® Baseball
TÍTULO NO MENU: RS BASEBALL
Acerte um home run, faça uma pegada espetacular ou force uma jogada tripla! Aqui esta
sua chance de provar suas habilidades no campo de basebol. Você controla os jogadores e
a estratégia nessa sofisticada e repleta de ação simulação de esportes

Nome do jogo: Saboteur®
TÍTULO NO MENU: SABOTEUR
Tome o papel da forma de vida cibernética Hotot, que descobriu uma base de míssil
alienígena escondida nesse planeta, tripulado por alienígenas azuis estranhos. Esses
intrusos do mal estão usando o planeta como uma base de lançamento para seu arsenal
mortal, que buscam destruir a fonte de energia da galáxia. Com a ajuda de Gorfons
parecidos com pássaros, você deve destruir o arsenal e prevenir a destruição da galáxia
nesse jogo de vários leveis!

Nome do jogo: Save Mary
TÍTULO NO MENU: SAVE MARY
Use o seu guindaste para soltar blocos para Mary subir e escapar da agua que se acumula
no fundo da fase!

Nome do jogo: Secret Quest
TÍTULO NO MENU: SECRET QUEST
Criaturas malignas agora ocupam oito estações espaciais numa tentativa de dominar o
sistema solar. Cabe a você destruir essas estações e seus habitantes do malpara salvar a raça
humana. O jogo possui muita ação, e você precisara de velocidade, coragem, habilidades
de combate e um afiado senso de direção para vencer!

Nome do jogo: Shield Shifter
TÍTULO NO MENU: SHIELD SHIFTER
Abra seu caminho através dos escudos que mudam para ter uma chance clara de ataque a
rainha alienígena.

Nome do jogo: Slot Machine
TÍTULO NO MENU: SLOT MACHINE
Regras padrão de maquinas caça níqueis se aplicam nessa adaptação para o Atari. Escolha
de um prêmio tradicional, que você ganha baseado em três símbolos mostrados no centro
ou um jogo de recompensa no qual moedas adicionais te permitem ganhar se a
combinação de três símbolos aparecer em cima, no meio ou na diagonal.

Nome do jogo: Solaris
TÍTULO NO MENU: SOLARIS
Salve os bravos tripulantes da Solaris, da malvada frota Zylon! Acelere o seu cruzador
espacial pela galáxia, atirando torpedos de fótons para mostrar para eles que você não está
de brincadeira. Destrua naves Cobra, piratas espaciais e Mechnoids antes que eles te
destruam!

Nome do jogo: Space Attack™
TÍTULO NO MENU: SPACE ATTACK
Você e seu esquadrão contra os alienígenas atacantes. Controle a estratégia e a ação para
defender sua nave mãe. Identifique os atacantes alienígenas e vá para a visão de piloto para
a batalha!

Nome do jogo: Stampede™
TÍTULO NO MENU: STAMPEDE
Jogue como um cowboy que deve laçar o maior numero de rebanho de vacas que
conseguir.

Nome do jogo: Star Ship
TÍTULO NO MENU: STAR SHIP
Destrua quantas naves e robôs você conseguir dentro do tempo limite, tudo isso enquanto
evita colisões com asteroides e outros objetos e tenta cobrir a maior distancia possível em
uma das três variações de jogo.

Nome do jogo: Star Strike™
TÍTULO NO MENU: STAR STRIKE
Ação de deixar os cabelos em pé, enquanto você controla sua nave por uma trincheira para
destruir a forca alienígena que esta ameaçando o planeta Terra! Naves inimigas tentam te
explodir enquanto você os bombardeia.

Nome do jogo: Stellar Track™
TÍTULO NO MENU: STELLAR TRACK
Destrua a ameaça alienígena antes que o tempo ou energia acabem nesse clássico jogo de
estratégia.

Nome do jogo: Strip Off
TÍTULO NO MENU: STRIP OFF
Tente impedir que os alienígenas roubem a barreira de proteção do seu planeta.

Nome do jogo: Submarine Commander®
TÍTULO NO MENU: SUB COMMANDER
Você está em um submarino equipado com radar, sonares indicadores de profundidade,
torpedos e medidores de temperatura e combustível. Como comandante do submarino,
você deve afundar os navios inimigos antes que seu combustível acabe!

Nome do jogo: Super Breakout®
TÍTULO NO MENU: SUPER BREAKOUT
Uma super diversão de quebrar blocos! Tente a sorte nessa escapada, com várias versões e
dificuldades

Nome do jogo: Tempest®
TÍTULO NO MENU: TEMPEST
Limpe os inimigos da tela em tubos fechados ou em campos abertos, mova-se livremente
ao longo das bordas do campo de jogo para mirar e atirar em cada inimigo! Se você estiver
em um ponto apertado, use o seu Superzapper para limpar a tela.

Nome do jogo: Video Checkers
TÍTULO NO MENU: VIDEO CHECKERS
Compita contra outro jogador ou o computador num jogo de damas normal ou em outros
tipos de dama!

Nome do jogo: Video Chess
TÍTULO NO MENU: VIDEO CHESS
Compita com o computador no clássico jogo de xadrez

Nome do jogo: Video Pinball
TÍTULO NO MENU: VIDEO PINBALL
Os amantes de pinball terão a melhor experiência do jogo, com efeitos sonoros e cores
piscantes. Acerte os alvos e ganhe bônus para aumentar sua pontuação. Video Pinball
oferece quatro jogos incríveis para um ou dois jogadores.

Nome do jogo: Swordquest: Waterworld™
TÍTULO NO MENU: WATERWORLD
Junte-se a esse desafio, mergulhe nas profundezas de WaterWorld e procure pistas para o
grande prêmio de WaterWorld, compita pela coroa. Você precisará de uma ótima
coordenação de olhos e mãos para navegar na escola de polvos, no mar de tubarões e
também precisará de uma mente de detetive para desvendar as pistas numéricas dessa
aventura.

Nome do jogo: Wizard
TÍTULO NO MENU: WIZARD
Controle seu mago pelo mapa, a fim de acertar o inimigo com seu raio mágico para
conseguir o máximo de pontos.

Nome do jogo: Xevious
TÍTULO NO MENU: XEVIOUS
Pilote a nave espacial Solvalou para destruir tanto alvos aéreos, quanto terrestres como
Jaras, Torkans, Toroids, Zakatos, e mais!

Nome do jogo: Yars' Return
TÍTULO NO MENU: YARS' RETURN
Mais uma vez, jogue neste simulador com o objetivo de perfurar o escudo para destruir os
Qotile com o canhão de Zorlon.

Nome do jogo: Yars' Revenge®
TÍTULO NO MENU: YARS' REVENGE
Jogue neste simulador com o objetivo de perfurar o escudo para destruir os Qotile com o
canhão de Zorlon.

CERTIFICADO DE GARANTIA
Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 90
(noventa) dias, contados a partir de sua compra, de acordo com o código de
defesa ao consumidor.
Em caso de defeito, dirija-se a um ponto de Assistência Técnica Autorizada da
Tectoy munido deste certificado e da nota fiscal comprobatória da compra, para
obter os serviços de reparo gratuitos e a reposição de peças, cobertos por essa
garantia.
A presente garantia, contudo, não cobre defeitos originados por uso e/ou
instalação em desacordo com as informações contidas no manual de instruções,
uso não doméstico e tentativa de violação do produto, consertos por pessoas
não autorizadas, serviços de instalação ou ajustes, fretes de envio e/ou retorno
a uma Assistência Técnica Tectoy, danos por acidentes e maus tratos tais como:
queda, batida, descarga elétrica, atmosférica, ligação em rede elétrica imprópria
ou sujeita a variações excessivas.
Em caso de troca do produto, o prazo válido de garantia continua sendo o do
primeiro aparelho, de acordo com a nota fiscal de compra.
Estão incluídos na garantia, peças (e respectiva mão de obra) que por natureza
desgastam-se com o uso , desde que o desgaste impeça o funcionamento do
produto.

ETIQUETA

Serviço de Atendimento ao Consumidor
Rua Pequetita, 145 - 1º andar - cjs. 12/14
Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP:04552-060
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): (11) 3018-8080
sac@tectoy.com.br - www.tectoy.com.br
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